
 
 קדמה לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

 

 

 1                   לקבלת חומרי השראה הפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן| עדין לא נרשמת לעלון שלנו? 

 

אנחנו מציעות ביום זה להקדיש . בינואר יצוין ברחבי העולם יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 27בתאריך 

 . מהמעשה האכזרי ביותר נגד האנושותמחשבה למשמעויות האוניברסליות שאפשר ללמוד 

 לבחור באחד מהם.דקות כל אחד. ניתן לקיימם ברצף או  45המערך הבא מחולק לשני שיעורים בני 

 החלק הראשון עוסק בציווי המוסרי: "לעולם לא עוד" ובהכרות עם אמנת האו"ם שמטרתה להבטיח אותו.

 שיש להוריד. מצגתשימו לב שלחלק זה מצורפת 

 החלק שני עוסק בתופעות של רצח עם שהתרחשו במקומות שונים בעולם ומעלה את שאלת האחריות 

 הבינלאומית לגורל הקורבנות. 

 

 דקות( 45יום השואה הבינלאומי והכרות עם אמנת האו"ם ) -חלק א'

 ליחצו כאןלהורדת המצגת המלווה את השיעור 

    :ראשונה שקופית

. לשואה הבינלאומי הזיכרון יום את מציינים( בינואר 27) היום

 מידי אושוויץ מחנה שוחרר( שנים 71לפני ) 1945 בשנת זה ביום

 .המועצות ברית של האדום הצבא בידי הנאצים

 

 ? השואה לזיכרון בינלאומי יום צריך בעצם למה

, נכים, סרבים, צוענים, משטר מתנגדי, הומוסקסואלים גם נרצחו. יהודים רק נרצחו לא בשואה – כל קודם

 . אוכלוסייה קבוצות ועוד נפש חולי

 ?מטרה ולאיזו סיבה מאיזו? העולם אומות כל ידי על להילמד צריכה האם השואה       

 

  :2 שקופית

 ? הזאת התמונה את מכירות/מכירים

 חיסול במהלך ורשה מגטו יהודי ילד של תמונה היא התמונה

 שיותר כמה הגטו את לסגור הנאצים ניסו שבו ורשה, גטו

 . טרבלינקה ההשמדה במחנה תושביו כל את ולרצוח מהר
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 2                   לקבלת חומרי השראה הפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן| עדין לא נרשמת לעלון שלנו? 

 

 מהבונקרים הוצאו" נכתב ותחתיה למפקדו שטרופ יירגן בשם נאצי קצין שכתב ח"מדו חלק הייתה התמונה

 ".בכוח

 . ייירצח שם השמדה למחנה הילד העברת לשם הייתה מהבונקר ההוצאה

 . קטן ילד והוא כוח ובעלי גדולים הם. אונים חסר הוא. נאצים חיילים מול אל ידיים ומרים מבוהל הילד

 .העולם ברחבי מפורסמת לתמונה הפכה הזאת התמונה

 : הכיתוב שעולה כך העכבר על לחיצה

 . עצמה על להגן יכלה שלא, שלמה אוכלוסייה של השמדה של מדיניות הייתה הנאצית המדיניות

 מבונקר ביציאה ידיים ומרים עומד, עצמו את להושיע יכולת וחסר אונים ילד חסר מוצג שבה, הזאת בתמונה

 הזה הילד. לעצור יכלו אחרים אנשים שרק רוע. הזה הרוע את מוחשית מאוד בצורה לרציחתו, מציגה בדרך

 .צורה בשום עצמו על להגן היה יכול לא

 

 : 3 שקופית

 . שנה שבעים לפני על מדובר זאת בכל. היהודים השמדת על ידע לא שהעולם היא הטענות אחת

 .נגישים פחות היו דברים. אנשים למעט הייתה טלוויזיה, פייסבוק, טוויטר אז היה לא

 ?הזאת התמונה מהי יודעות/יודעים אתן/ אתם

 מחנה של הוא הצילום. המלחמה בזמן( בנאצים שנלחמו) הברית בעלות של מטוסים שצילמו תמונה זאת

 להוכחות מתלווה והוא אושוויץ, של קיומה על ידע שהעולם הוכחה מהווה הצילום. אושוויץ ההשמדה

 .היהודים רצח מול אל שתקו בגדול – והאזרחים התקשורת כלי, מנהיגיו – שהעולם שמראות נוספות

 

 : 4 שקופית

" עוד לא לעולם" הביטוי( ובעולם) בישראל נטבע השואה לאחר

 הביטוי? של המשמעויות להיות יכולות מה .השואה מן כלקח

 "לעולם של למשמעות אפשרויות שתי מעלה נוספת לחיצה

 עוד": לא

 היהודי בעם פגיעה עוד לא •

 אחד ולאף מקום בשום עם רצח עוד לא •
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 קדמה לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

 

 

 3                   לקבלת חומרי השראה הפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן| עדין לא נרשמת לעלון שלנו? 

 

 על להגן – היהודי העם – שעלינו. היהודי לעם שואה יותר תהיה לא שלעולם להיות יכולה אחת משמעות

. יצליחו לא ינסו ואם אותנו להשמיד שוב ינסו לא לעולם שלעולם ולדאוג חזק צבא עם מדינה להקים, עצמנו

 הוא שבהם השונים במקומות ופגיעה אנטישמיות חווה היהודי העם שנים ואלפי מאות שבמשך לאחר זאת

 . חי

 של השמדה מול אל נשתוק לא, להתרחש עם לרצח עוד ניתן לא שלעולם להיות יכולה נוספת משמעות

 ניסיונות של והפסקה במניעה ואנושיים כספיים, פוליטים משאבים להשקיע עלינו כך מתוך. מפשע חפים

 .בעולם עמים של השמדה

היהודי  לעם לעולם שוב יקרה לא כזה שדבר לדאוג אפשר. התפיסות שתי בין לבחור בהכרח צריך שלא כמובן

 העולם למען כל עמי העולם. עמי של מוסרית לאחריות זה את להפוך לבחור וגם בשום מקום,

 

 שכל שקובע השבות חוק את חוקקה היא אחד מצד. הדברים לשני דאגה ישראל מדינת מסוימת במידה

 של ולעלייה במצוקה יהודיות לקהילות סייעה ישראל מדינת השנים ישראל. לאורך לארץ לעלות יכול יהודי

 . משבר במצבי יהודיות קהילות

 רצח הפשע של וענישתו למניעתו האמנה של והעברתה בניסוחה שותפה הייתה ישראל מדינת שני מצד

(. העולם מדינות ונציגות מכל נציגים יושבים ובו, העולם אומות את המאחד ארגון – ם"האו) ם"באו עם

 !ישראל מדינת הקמת לאחר בלבד שנים שלוש – 1951 בשנת לתוקף ונכנסה נחתמה האמנה

 

5שקופית 

 עצמן על שלקחו האחריות מה? האמנה אומרת מה

 ? העולם מדינות

. כפשע עם של רצח העולם מדינות מגדירות באמנה

 זה אבל, מאליו מובן לכן/לכם שנשמע דבר זה אולי

 לעצמה מגדירה מדינה כל כ"בדר. מאליו מובן לא ממש

 מדינות של הסכמה כאן יש. שלה החוקים מערכת את

 הוא עם שרצח שאומר מדינתי על חוק להגדיר העולם

 .עם השמדת בדיוק היא מה מפרטת גם האמנה. עליו ולהעניש אותו למנוע ושעליהן, פשע
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין
 

 

 ". עם רצח" ההגדרה בתוך שנכללים למעשים לב שימו 

   להיות יכולים איפה? מאחריה שעומד ההגיון מה? הזו ההגדרה על דעתכן/דעתכם מה         

 ? לפרשנות שקשים העמומים החלקים         

      /מכירים אתן/אתם האם? שלהן בהתחייבויות עמדו המדינות לדעתכן /לדעתכם האם   

 ?השואה לאחר שהתרחשו עם רצח של מקרים  מכירות   

 

 דקות( 45) במקומות שונים בעולםרצח עם  -'בחלק 

 נתחלק לקבוצות. 

  וכן את מפת העולם.  תקבל דף עם מידע על אחד ממקרי רצח העםכל קבוצה 

 (. הוועד למאבק ברצח עםכל המידע נלקח מאתר כנספח.  )מצורף

 כתוב: ה צריכה לקרוא על רצח העם ולכל קבוצ

 שלוש עובדות קצרות על המדינה בה התרחש רצח העם שלא הכרתן/הכרתם קודם. . 1

 מה היו הנסיבות שבגינן התרחש רצח העם? . 2

 . אילו פעולות נוספות היו מעבר לרצח עצמו? 3

 . מי היו הרוצחים ומי היו הנרצחים? 3

 . האם המקרה היה ידוע בעולם ומה היו התגובות? 4

 לאחר העבודה, הקבוצות ישובו למליאה. 

 כל קבוצה תספר בקצרה על המקרה שקיבלה.

 אפשר לתלות את מפת העולם על הלוח ולסמן את המדינות שצוינו. 

 מה אפשר ללמוד מכך? האם מצאתן/ם קווים משותפים בין הסיפורים השונים? 

 האם צריכה להיות אחריות בינלאומית על המקרים הללו?         

 מדוע לעיתים מעצמות העולם לא מתערבות באופן שיכול להפסיק את רצח העם?         
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין
 

 

 נספח: מקרים לקריאה אודות רצח עם 

 1970-1966ביאפרה 

בדרום  1967היא מדינה שהוקמה בשנת  ביאפרה

ניגריה. בשלוש שנות קיומה כשלה מלהדוף את צבא 

ניגריה האכזר אשר השמיד את תושבי ביאפרה בני 

האיגבו כעונש על התקוממותה. הממשלה הניגרית 

מיליון  3-ל 2הטילה מצור אכזר על ביאפרה והרעיבה בין 

 מתושביה למוות.

 רקע: 

האיגבו הם קבוצה אתנית שמקורה בדרום מזרח ניגריה. לפני השליטה הבריטית במערב אפריקה, קשה 

היה להגדיר את האיגבו כקבוצה בעלת זהות אתנית אחת. גם כיום מורכבת הקבוצה ממספר רב של זהויות 

מונה הנוצרית קהילתיות ושבטיות דוברי דיאלקטים שונים של שפת איגבו. האיגבו הם ברובם נוצרים אך הא

עזבו הבריטים את  1960שלהם משלבת בתוכה מאפיינים מהמיתולוגיה האלילית הקדומה שלהם. בשנת 

קבוצות אתניות  250-מיליון תושבים בני יותר מ 60מערב אפריקה וניגריה הוקמה כמדינה עצמאית בה חיו 

מוסלמים, בדרום מערב היורבה שונות, ביניהם שלושה עמים גדולים: בצפון ישבו העמים האוסה ופולנאי ה

התגלו כמויות גדולות של  1965שחציו מוסלמי וחציו נוצרי ובדרום מזרח האיגבו הנוצרים ברובם. בשנת 

נפט בדלתא של נהר הניגר בחבל בו חיו בני האיגבו. בני האיגבו חשו מופלים לרעה שכן למרות שמרבית 

ניסו קצינים מבני האגיבו  1966הכנסות. בשנת הנפט נמצא בשטחיהם, הם מקבלים רק חלקים קטנים מה

והאירונסי לבצע הפיכה צבאית וכשלו. כתגובה פרצה מהפכת נגד של המוסלמים בצפון. המוסלמים ביצעו 

מעשי טבח בתושבים הנוצרים. בני האיגבו הנוצרים שישבו בשטחי הצפון, החלו לברוח דרומה. כך נוצר 

 הקבוצות.מארג של מתחים אתניים וכלכליים בין 

הכריז מנהיג האיגבו, הקולונל צ'וקוומקה אודומגוו אוג'וקוו, על פרישתם מניגריה והקמת מדינת  1967במאי 

ביאפרה. מעט מדינות הכירו במדינה החדשה: זמביה, חוף השנהב, האיטי, גבון וטנזניה. דרום אפריקה, 

סלמים בצפון ובני היורבה בדרום ראו רודזיה, צרפת וישראל סיפקו לה עזרה צבאית. השלטון הניגרי, המו

בכך עילה למלחמה ושלחו את צבא ניגריה לתקוף את ביאפרה בכל הכוח. הם כבשו את שטחי מפרץ בוני 

 והדלתא של הניגר תחילה ובכך בודדו את ביאפרה ממוצא אל הים.

 ההשמדה:

לאחר שלוש פעמים בהן נכשלו כוחות ניגריה בתקיפת ביאפרה החליטה הממשלה הניגרית להטיל מצור 

  נפלה העיר פורט הארקורט, בה 1968במאי  19-יבשתי וימי על ביאפרה ולהרעיב את תושביה למוות. ב
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רעב גדול החל נמצא הנמל החשוב ביותר בביאפרה, בידי ניגריה. המצור על ביאפרה החל לתת את אותותיו ו

 להתפשט. הכוחות הניגרים הפציצו אזורי חקלאות רבים. צבא ביאפרה נפגע קשות ושותק.

כוח המרינס המיוחד השלישי הצליח  –פתחו הכוחות הניגרים במתקפה האחרונה  1969בדצמבר  23-ב

רום נפלו לחלק את ביאפרה לשני חלקים ובתמיכה של הדיוויזיה הראשונה בצפון והדיוויזיה השנייה בד

נפלה העיר האחרונה בשלטון האיגבו לידי הכוחות הניגריים,  1970בינואר  13-הערים אווארי ואולי. ב

ומנהיג ביאפרה ברח לגלות בחוף השנהב, כשהוא מותיר את סגנו לחתימת פרטי הכניעה. על פי ההערכה 

יגבו, נשים, ילדים וזקנים מיליון בני אדם, מרביתם אזרחים מבני הא 3-ל 2נהרגו במלחמת ביאפרה בין 

 שמתו ממחלות ורעב.

 לאחר הרצח:

בתום המלחמה הממשלה הפדראלית גזרה גזרות קשות על בני האיגבו: כל כספיהם הוחרמו ולא ניתנה 

להם גישה למקורות כספיים, חשבונות הבנקים הפרטיים של אזרחי האיגבו הוחרמו, ועריהם ניתנו לשליטה 

היום סובלים בני האיגבו מאפליה קשה נגדם, הם מתקשים למצוא עבודה, שטח של קבוצות זרות. עד 

מחייתם הוקטן ורבים מבני האיגבו מהגרים החוצה מניגריה. פעולות טרור נגד נוצרים בניגריה ממשיכות 

 לפרוץ על בסיס יומי.

 . אקווה-*מאמר זה נכתב בעזרתו של החוקר הניגרי ד"ר הרברט אקווה
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 1971בנגלדש 

 רקע:

חילקה בריטניה את הודו והקצתה את  1947בשנת 

השטחים עם הרוב המוסלמי למדינה החדשה פקיסטן, 

שהיתה מחולקת גיאוגרפית ואתנית בשני שטחים 

 נפרדים:

החלק הגדול של המדינה החדשה בו –מערב פקיסטן 

מתושבי  46%-שוכנת עיר הבירה ובו מתגוררים כ

 המדינה.

 מתושבי פקיסטן. 54% -)בנגל( החלק הקטן של המדינה המוסלמית ובו חיו כ –פקיסטן מזרח 

בנגלים -התייחסו לתושבי מזרח פקיסטן המוסלמים, הצבאיות המוסלמי של מערב פקיסטן-שלטון האליטות

כלא מספיק מיליטריסטים, לא מספיק מוסלמים, וכמושפעים יתר על המידה מתרבות ההינדי ההודית 

 .בנגלית-סייה ההינדית המקומיתוהאוכלו

לאחר החלוקה הבריטית(, פקיסטן  1948-שלא כמו הדמוקרטיה ששגשגה במהרה בהודו )אשר הוקמה ב

נשלטה בידי רודנות צבאית, אשר באופן קבוע התערבה במזרח בנגל בכדי לדכא את רצון הציבור. המשטר 

ומנע את קיומן של  1954פקיסטן )בנגל( בשנת הפקיסטני המערבי פיזר את הממשלה הנבחרת במזרח 

אף מנע הצבא את התכנסות הפרלמנט הפקיסטני  1971בחירות בארבע השנים שלאחר מכן. בשנת 

 הלאומי.

המשטרים של מערב פקיסטן הציבו מראשיתם כיעד לטהר את האוכלוסייה המזרח פקיסטנית )בנגלית( 

ף כפו חרם וצנזורה על שידורם והפצתם של שירים א 60-מסממנים של תרבות ושפה הינדית. בשנות ה

שנכתבו על ידי זוכה פסל הנובל, המשורר ההינדי רבינדרנת טאגור, אישיות רבת חשיבות בבנגל. על אף 

האמונה המוסלמית הרווחת, תחושה של עליונות גזעית והיסטורית חיזקה תרבות מערב פקיסטנית 

הכריז  1967את השוני האתני של הבנגלים. בשנת המבוססת על דעות קדומות, דבר אשר הדגיש 

הצבאי הפקיסטני, איוב חאן, שהמזרח פקיסטנים )בנגלים( נשארו "תחת השפעה ניכרת של -הדיקטטור

התרבות והשפה ההינדית" ואף הדגיש כי "כל הגזעים המדוכאים והנשלטים הגיעו למיקומם המדוכא באופן 

 זע".טבעי עקב ההשתלשלות ההיסטורית שלהם כג

-גם במערב פקיסטן השלטון הצבאי התגלה כלא יציב. הפגנות עממיות גרמו למפלתו של שלטון איוב חאן ב

 , מה שהוביל את המדינה לקיים שנה לאחר מכן את הבחירות הלאומיות הראשונות שלה. באופן בלתי 1969
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ת והפרדה של מזרח צפוי, המפלגה שזכתה ברוב הקולות הייתה 'הליגה האוואמית', שתמכה בעצמאו

פקיסטן )בנגל( משלטון מערב פקיסטן. ראש הצבא הפקיסטני, הגנרל יחיא חאן, התערב בכדי להשהות את 

 הדמוקרטיה מחד גיסא, ולטפל "באיום", תושבי מזרח פקיסטן )בנגל( מאידך גיסא.

 ההשמדה:

מיליון  3ות: ")יש( להרוג נמסר כי יחיה חאן אמר לקבוצה של גנרלים את המילים הבא 1971בפברואר  22-ב

מהם, והשאר יאכלו ישר מידנו". יחיה חאן מינה מושל צבאי חדש למזרח פקיסטן )בנגל(, הגנרל טיקה חאן, 

 4שהכריז מיד לאחר כניסתו לתפקיד שהוא ידאג להוצאה לפועל של "פתרון סופי". הוא אף איים להרוג 

 שעות. 48-מיליון אנשים ב

, במבצע שכונה "מבצע זרקור". הצבא המערב בנגלי החל במסע 1971ץ במר 21-ההרג הממשי החל ב

מליון פליטים שנהרו מן  30-טיהורים. פעילות הצבא בערים גרמה למותם של אלפים נוספים ויצרה גל של כ

מליון שברחו להודו. כאשר נשאל הגנרל טיקה חאן לסיבת היקף מימדי הרצח,  10-הערים אל הכפר, ועוד כ

 ו מוטרד מהאנשים, הוא מוטרד מהאדמה".ענה כי "אינ

במאי שלח הקונסול האמריקאי ארצ'ר בלאד מברק לוושינגטון בדבר "הטבח בהינדים" ובו פירט כי:  14-ב

"הדפוס הקבוע של פעולות הצבא הוא להכניס חיילים לכפרים, לתשאל את האזרחים היכן חיים ההינדים 

במאי הוא העביר  19-במרץ. ב 25-ר דמים של אלפים מאז הולהוציא להורג את הזכרים". בלאד העריך מחי

פקיסטני צעיר )טייס קרב בתפקידו( הודה שהצבא הוא המבצע את ההרג -מברק נוסף ודווח ש"קצין מערב

השיטתי בהינדים". הקצין טען כי הטבח הוא "מלחמת ג'יהאד", וכי "ההינדים הם אויבים וצריך לטהר את 

גם שבשיחות נוספות עם חיילים פקיסטניים הם ציינו כי הגיעו למזרח בנגל  מזרח פקיסטן". בלאד דיווח

 "להרוג הינדים".

. רק לקראת סוף השנה פלשה הודו למזרח בנגל כדי להפסיק 1971רצח ואונס המוני נמשכו לאורך שנת 

ון, את הטבח ולתמוך במחתרת הבנגלית. בשבוע שלפני הפלישה, ביצע הצבא הפקיסטני מבצע חיסול אחר

-בו שרפו כפרים, טבחו בהמוני אזרחים חסרי ישע ורצחו אינטלקטואלים. במבצע אחרון זה נרצחו עוד כ

מיליון איש. הקבוצות  3 –איש. מספר הקורבנות המוערך בכל תקופת רצח העם במזרח בנגל  300,000

 הובאו לדין.הפוליטיות ששלטו בפקיסטן בעת הרצח מוסיפות לשלוט בה גם עתה, ופושעי המלחמה לא 

 לאחר הרצח:

בנגלדש שילמה מחיר כבד עבור עצמאותה, בעוד שבפקיסטן האנשים שביצעו פשעי רצח עם לא נענשו. 

הכוחות המזוינים והקבוצות האסלאמיות הקיצוניות המשיכו לשלוט בממשלות פקיסטן גם לאחר הרצח 

עם ולמעשה עד היום, כשהן מכשירות את הקרקע לייתכנותם של מעשי טבח נוספים על רקע דתי. רצח ה

הבנגלי איננו מוכר היום כרצח עם על ידי אף אומה מלבד הודו ובנגלדש ומוכחש באופן נוקב על ידי 

 הפקיסטנים.
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  1979-1975קמבודיה 

רוז' את בירת קמבודיה הם רוקנו אותה, -לאחר שכבשו הקמר

ואת שאר הערים בקמבודיה, מאנשים. שיירות ארוכות של 

שנודע מאז בשם "שדות  מיליוני מגורשים צעדו לעבר הספר,

הקטל של קמבודיה". הקמר רוז' הביאו את קמבודיה ל"שנת 

אפס" בה נאסר השימוש בכסף, וכל המוסדות נסגרו. מחנות 

השמדה הוקמו, והקמבודים נידונו להירצח בידי בני עמם. 

 טים אחרים.במהלך שנות שלטונם של הקמר רוז' נרצחו כשני מליון מבני העם הקמבודי וכן אלפי בני מיעו

 רקע:

קיבלה קמבודיה את עצמאותה מצרפת והפכה למדינה  1953קמבודיה היא מולדתו של העם הקמרי. בשנת 

עצמאית שהתמודדה עם נחשלות ואנאלפביתיות. בשנות השישים החלו חלקים ממזרח הממלכה לשמש 

 כבסיסים לצבא צפון וייטנאם ולוייטקונג, מהם יצא לפעולות כנגד צבא דרום וייטנאם. 

הורה נשיא ארה"ב ריצ'רד ניקסון על סדרה בת ארבעה עשר חודשים של "הפצצות מרבד"  1969בשנת 

)הפצצות המחריבות תאי שטח שלמים( כנגד מטרות אלו. ההפצצות ערערו את המדינה הקמבודית. מאות 

אלפים נטשו את האזורים הכפריים המופצצים ועברו לגור בערים, דבר שערער את הבסיס הכלכלי והחברתי 

המדינה. כתוצאה מכך קמה מחתרת קומוניסטית בשם קמר רוז', שמנהיגה, פול פוט, הכריז כי יש צורך  של

פתרון סופי על מנת להשיבה לגדולתה כפי שהייתה בתקופת  –בפתרון אחר, חדש, אבסולוטי להצלת ארצו 

 לספירה.  13-עד ה 9-האימפריה הקמרית במאות ה

פו צעירים רבים להצטרף למחתרת שהחזיקה באידיאולוגיה הפצצות האמריקאים והמשבר הכלכלי סח

קיצונית. לאחר שארצות הברית הסיגה את חייליה מווייטנאם הסמוכה, פרצה מלחמת אזרחים בקמבודיה. 

באפריל  17-לאחר ארבע שנות מלחמה הביסו הקומוניסטים בהנהגתו של פול פוט את הצבא הקמבודי.  ב

 בירה פנום פן ונכנסו אליה בצעדת ניצחון.כבשו אנשי הקמר רוז' את ה 1975

 ההשמדה:

רוז' על יותר ממיליון התושבים לעזוב מיד את העיר. מי שסירב לעזוב -פן, הורו אנשי הקמר-משנכנסו לפנום

הוצא להורג ללא משפט. שיירות ענק של אזרחים נהרו דרומה לעבר הכפרים. פול פוט הכריז על "לידתה 

. ההיסטוריה, כך הסביר, מתחילה מחדש.  החקלאים, ורק החקלאים, אותם המחודשת של הציביליזציה"

על -כינה "האנשים הישנים", זכאים היו להקים את החזון האוטופי הקומוניסטי. כוונתו הייתה ליצור מעמד

 של חקלאים. לחברי הבורגנות העירונית לא היה מקום בתכנית.

קמבודיה מהעולם. הוא גירש את הזרים, סגר את  בדרך להקמת "אוטופיה חקלאית" בודד פול פוט את

 השגרירויות, אסר על סיוע כלכלי או הומניטרי ממדינות העולם. אמצעי התקשורת נסגרו כולם, השימוש 
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בשפות זרות נאסר וכמוהו גם השימוש בדואר, בטלפון או בכסף. כל העסקים במדינה נסגרו, הדת הוצאה 

 בריאות הושבתו.אל מחוץ לחוק ומערכות החינוך וה

מיליון בני אדם פונו מבתיהם  2-פול פוט גירש את תושבי הערים הגדולות לאזורים הכפריים של המדינה. כ

אלף בני אדם מתו בדרכים. אלה ששרדו אולצו לעבוד עבודה חקלאית מפרכת  20-בצעדות ארוכות, וכ

בעיקר מרעב, לאחר שהוקצבה ב"שדות ההרג של פול פוט". רבים מהם מתו כתוצאה מתשישות, מחלות ו

 גרם אורז ליום. 90להם מנת מזון זעומה של 

לאחר מכן התפנו אנשי המשטר החדש להרג שיטתי של חיילים לשעבר, מורים, שוטרים ואנשי דת. כל אלה 

יחד עם בני משפחותיהם נורו למוות או נרצחו במכות גרזן. חשודים בהתנגדות למשטר נורו למוות במקום 

 –וייטנאמים, סינים ומוסלמים  –סלנג, שם עונו למוות. אנשי המיעוטים האתניים -לכלא בטולאו נלקחו 

הוצאו להורג. מי שידעו קרוא וכתוב, דיברו שפה זרה, או אפילו הרכיבו משקפיים הוגדרו כאויבי המהפכה. 

מר רוז' במקרה הטוב הועברו ל"חינוך מחודש" במחנות כפייה. במקרה הרע נשלחו לבורות ההרג. הק

האמינו כי לא מספיק לחסל את מעמד הבורגנות, יש לחסל כל זכר לקיומו. כל הבנקים נסגרו והמסחר, כמו 

 גם השימוש במטבע, נאסרו.

בסה"כ כשליש מבני העם הקמבודי חוסלו באופן על ידי שלטון הקמר רוז'. רבים מהם נקברו בקברי אחים 

 מיליון איש נהרגו כך. 2.5-ל 1.7שונות, בין  שנאלצו לחפור בעצמם לפני מותם. לפי הערכות

 לאחר הרצח:

נפלה  1979בינואר  7-פלש צבא וייטנאם לקמבודיה ומוטט את משטר הקמר רוז'. ב 1978בדצמבר  25-ב

פן ובקמבודיה כוננה ממשלה שהונהגה על ידי מתנגדי המשטר הנאמנים לה. מנהיגי הקמר רוז' חזרו -פנום

חלק מענייניה הפוליטיים, ובמיוחד בזירה הבינלאומית, משם וזאת בתמיכתה של  לג'ונגלים והמשיכו לנהל

 ארה"ב שהעדיפה אותם על פי "ממשלת הבובות" הנאמנה לווייטנאם.

הוקם ממשל דמוקרטי לקמבודיה. אז החל תהליך פיוס לאומי, בין אנשי הקמר רוז' לשעבר  1993רק בשנת 

ל תהליך ההכרה בזוועות רצח העם שהתבצע במדינה. מאז לקבוצות אחרות באומה הקמבודית, וכן הח

 טרפדו גורמים רבים בתוך הממשל הקמבודי כל ניסיון להעמיד את הפושעים לדין.  

פנה ראש ממשלת קמבודיה למזכ"ל האו"ם ודרש ממנו לסייע לארצו להקים בית דין בינלאומי  1998בשנת 

, לאחר מסכת 2006אומי החל לפעול רק בשנת מיוחד בו ישפטו פושעי רצח העם. בית הדין הבינל

קדחתנית של דיונים ומאבק דיפלומטי על אופיו וסמכויותיו. המשפטים למנהיגי הקמר רוז' נתקלים בקשיים 

רבים, הן בשל גילם של הפושעים שחלקם כבר נפטרו מזקנה והן בשל מחלוקות פוליטיות ושחיתות אשר 

 מקשים על התהליך.
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 1995-1992בוסניה 

בשנות התשעים פרצו ביוגוסלביה מספר מאבקים על בסיס 

אתני בין ששת העמים החיים בה והביאו לפירוקה. במהלך 

טיהור  בוצעניסיונה של סרביה לשמר את שליטתה בבוסניה 

ידי -אתני של בוסניה מבוסנים עד כדי הפיכתה למיושבת על

 .בוסנים מוסלמים נרצחו 100,000-רוב סרבי. כ

 רקע :

יוגוסלביה הייתה מדינה עם שורשים עמוקים של סכסוכים 

פוליטיים, כלכליים ותרבותיים ומתח אתני רב.  במהלך 

הקרואטית ששלטה בשטחי קרואטיה ביצעה רצח עם בסרבים  מלחמת העולם השנייה מפלגת האוסטשה

וביהודים שהיו תחת שלטונה. לאחר מלחמת העולם השנייה הוקמה מחדש הרפובליקה של יוגוסלביה תחת 

. הייתה זו מדינה מאוד מבוזרת, בה לכל לאום הייתה את 1980 -שלטונו של טיטו ששלט במדינה עד מותו ב

בליקה הגדולה. טיטו הצליח לשמור מצב זה לאורך תקופה ארוכה ולצמצם האוטונומיה שלו כחלק מהרפו

את החיכוכים על רקע אתני במהלך תקופת שלטונו, אך לקראת סופה של תקופה זו גברו המתחים 

האתניים. ככל שעבר הזמן היה ברור שהקומוניזם של טיטו הגיע לסיומו, ואת מקומו תפסה הלאומנות, 

 ית עם סיום המלחמה הקרה.תופעה שקיבלה חותמת סופ

הכריזה סלובניה, אחת מהרפובליקות של יוגוסלביה על עצמאותה. הסרבים בראשותו של  1991בשנת 

סלובודן מילושביץ' שהתנגד לפירוקה של יוגוסלביה ולחלוקתה למדינות פתחו במלחמה נגד הסלובנים. 

תחילת תהליך פירוקה של יוגוסלביה   ימים ובסופה סלובניה זכתה לעצמאות. היה זה 10מלחמה זו נערכה 

 ולווה בסדרת עימותים אלימים בעלי מאפיינים אתניים ולאומיים. 2001שנמשך עד 

 רצח העם הבוסני:

הוכרה בוסניה כמדינה מצד הקהילה האירופית וארה"ב, אך המאבקים על השליטה  1992באפריל 

מוסלמים, -ביניהן בתוך המדינה: בוסנים הטריטוריאלית בה לא הסתיימו. שלוש קבוצות עיקריות נאבקו

סרבים וקרואטים. הקהילה הבינלאומית ניסתה להשכין שלום באזור, אך ללא הצלחה. הסכסוך החריף 

 במיוחד בצד המזרחי של בוסניה )הקרוב לסרביה( בין הסרבים לבוסנים. הסרבים, שהתנגדו לקיומה של 

 המרכזיות בבוסניה, ביניהן סרייבוצצות על הערים מובלעת בוסנית בתוך הטריטוריה שלהם, פתחו בהפ

ומוסטר, והשתלטו על אזורים רחבים בבוסניה על מנת ליצור שטח סרבי רציף. החיילים הסרבים דורבנו על 

ידי מסע תעמולה כבד של הטלוויזיה בעיר הסרבית בלגראד כנגד המוסלמים, שתיארה אותם 

 בי.כפונדמנטליסטים שמטרתם להשמיד את העם הסר
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הם החלו להפריד בין  1992מאותו רגע ביצעו הסרבים רצח עם בבוסנים בשטחים שבשליטתם. כבר במאי 

מוסלמים לקרואטים בצפון מערב בוסניה ולשלוח את המוסלמים למחנות מעצר. המחנה המפורסם ביותר 

ו, לא קיבלו מים שהוקם נקרא אומרסקה סמוך לעיירה פרידור )צפון מזרח בוסניה(. האסירים במחנה הוכ

ומזון, שוכנו בצחנה, הותקפו מינית, עונו ולבסוף הוצאו להורג. במחנה טרנופולייה, שבו היו רק נשים, נאנסו 

 האסירות באופן קבוע על ידי אנשי המשטרה והצבא. 

המטרה הראשונה של הסרבים הייתה לחסל את האזרחים המשכילים, האינטלקטואלים, העשירים וכל 

התנגדו לשליטה הסרבית. אזרחים אחרים הועלו על קרונות רכבת אטומים וגורשו לשטח הלא סרבים ש

שבשליטת ממשלת בוסניה. המעשים הללו הובילו ליציאה המונית של מוסלמים מצפון מערב בוסניה. מתוך 

 . השטח "טוהר". 50,000-פחות מ 1994מוסלמים וקרואטים נשארו בבתיהם ביוני  550,000

בוסניה לא היה טוב יותר. אלפי מוסלמים מסרייבו ומהעיירות באזור נעצרו ונשלחו לכלא  גורלה של מזרח

פוקה, אחד הגדולים ביוגוסלביה. נשים הופרדו מן הגברים ונלקחו למבני ציבור או לבתי מלון, שם הוכו, עונו 

לק מהעצורות ונאנסו באכזריות בידי מאות חיילים סרבים במשך חודשים על חודשים. בעקבות המעשים ח

הגיעו לאפיסת כוחות מוחלטת וסבלו ממחלות מין רבות. החיילים הסרבים נהגו להכריז לאחר אונס 

 קורבנותיהם כי הנשים "ילדו תינוקות סרבים".

מיליון איש, והמספרים  1.4-ל 1992בעקבות האירועים הגיע מספר הפליטים הבוסנים ביוגוסלביה בנובמבר 

 היה זה משבר הפליטים החמור ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. גדלו ככל שהמלחמה נמשכה.

 טבח סרבריניצה:

סרבריניצה היא עיר בבוסניה. הסרבים ראו באזור העיר שטח אסטרטגי וניסו להשתלט עליו. לאחר מספר 

ורז על סרבריניצה כ"אזור בטוח" ומפ 1993עימותים בין הבוסנים לסרבים באזור הכריז האו"ם באפריל 

מנשק. הכוחות הסרבים לא קיבלו את ההכרזה והמשיכו להזרים כוחות ותחמושת לאזור ולמנוע כניסת 

אספקה לאוכלוסייה האזרחית הבוסנית בסרבריניצה. המצב של האוכלוסייה הידרדר והחל מחסור חמור 

 נגדות.השתלטו הכוחות הסרבים על סרברניצה ללא הת 1995בדלק, מזון, תרופות ותחמושת. ביולי 

פליטים בוסניים הגיעו  20,000-25,000-אזרחים רבים נמלטו מהעיר לכיוון העיר הסמוכה פוטוקרי. כ

ביולי  12-ביולי. המחסור הגדול באמצעי מחייה הפך את תנאי החיים בעיר למחפירים. ב 11-לפוטוקרי ב

משפט. עד הצהריים נערמו נכנסו חיילים סרבים לתוך ההמון הנמצא בפוטוקרי והוציאו להורג אנשים ללא 

 עשרות גופות ברחובות. הסיפורים על מעשי האונס והרצח התפשטו במהרה, והפחד בקרב האזרחים גבר.

ביולי ביצעו הסרבים הפרדה בין הגברים לנשים והילדים. הנשים והילדים נשלחו באוטובוסים  12 -בבוקר ה

ן שכונה "הבית הלבן" והוחזקו שם. מאוחר יותר לצפון שנמצא בשליטה בוסנית, ואילו הגברים נלקחו לבניי

 משאיות עמוסות בגברים בוסנים נלקחו מסרבריניצה לאתרי  60-הוצאו  הגברים להורג ביריות. למעלה מ
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הוצאות להורג, שם הם נקשרו, עיניהם כוסו והם נורו עם רובים אוטומטיים. דחפורים תעשייתיים דחפו את 

 גברים הוצאו להורג. 8,000-אחים. כהגופות לתוך קברי 

 תגובת העולם לרצח העם:

המלחמה בבוסניה זכתה לסיקור תקשורתי רב, ודעת הקהל העולמית הוקיעה את מעשיה של סרביה. 

למרות זאת לא ננקטו צעדים משמעותיים להפסקת ההשמדה. משא ומתן ארוך ודיונים ממושכים בין 

רחש בבוסניה אפשרו את קיומו של רצח עם מבלי שאף מדינה המדינות על השאלה האם יש להתערב במת

השתנתה התמונה. ארה"ב התערבה בנעשה  1994בעולם פעלה על מנת להפסיקו. רק באמצע שנת 

והציעה למילושביץ' תמריצים כלכליים בתמורה להסדר שלום. מילושביץ' היה מוכן לקבל את התנאים, 

במעשיהם. נוצר פיצול בין סרביה בראשות מילושביץ' לבין  אולם הסרבים בבוסניה התנגדו לו והמשיכו

, אז פתחו כוחות נאט"ו במתקפה האווירית 1995הסרבים בבוסניה. המעשים האלימים נמשכו עד אוגוסט 

 הגדולה על הסרבים. תקיפה זו הובילה לכניעתם של הסרבים ולסיום המלחמה בבוסניה. 

את בוסניה לאוטונומיה סרבית ולאוטונומיה מוסלמית. הסכמי דייטון שנחתמו לאחר המלחמה חילקו 

 הסרבים נשארו בבוסניה.

 לאחר המלחמה:

והוסגר לבית הדין הבינלאומי בהאג. הוא הואשם במעורבות ברצח  2001סלובודן מילושביץ' נעצר באפריל 

ם לפני סיו 2006במרץ  11-. ב2002עם בבוסניה ובפשעי מלחמה בקרואטיה. משפטו החל בפברואר 

 משפטו נפטר מילושביץ' בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי.

. חלק מהמעורבים האחרים המעורבים בפשעים וברצח העם בזמן המלחמה ביוגוסלביה נעצרו ונשפטו

מדינות המערב מפעילות לחץ על סרביה להסגיר את המעורבים הנמצאים בסרביה. שיתוף הפעולה מצידה 

את טבח רק החליט בית הדין הבינלאומי בהאג  להגדיר  2007ת הוא חלקי ומשתנה עם השנים. בשנ

 וקבע כי סרביה הפרה את המחויבות למנוע רצח עם. , כרצח עםסרבריניצה 

'זוועות מלחמת  -הגדרה חלקית זו  הותירה  את שאר תהליך ההשמדה כאילו הוא איננו רצח עם אלא חלק מ

 בוסניה'. 
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  ?-2003דרפור 

שנחתם בין צפון סודאן לדרום  ,בעקבות הסכם השלום

החלו תושבי חבל  ,סודאן בראשית המאה הנוכחית

". דרפור המערבי לדרוש את חלקם ב"עוגה הסודאנית

תגובת הממשל הייתה חריפה, חיסול שיטתי של 

האוכלוסייה האפריקאית בחבל דרפור, שבטי הפור 

נרצחו בדרפור למעלה  2003הזח'אווה והמסליט. מאז 

מחצי מיליון בני אדם, הוחרבו מאות כפרים וכשלושה 

 מיליון בני אדם גורשו מאדמותיהם.

 רקע:

מיות דרום סודאן, וחיים בה כארבעים מיליון בני אדם. סודאן הייתה המדינה הגדולה באפריקה עד קומ

שפות,  114מתוכן ערביות. בסודאן מדוברות  36%קבוצות אתניות,  140-האוכלוסייה בסודאן מורכבת מ

 אולם הערבית היא השפה הרשמית.

 מלחמת הצפון בדרום:

מפריה העות'מנית, היא , במהלך שלטון האי18-סודאן מעולם לא הייתה ישות מאוחדת לגמרי. גם במאה ה

התקיימה כחברה שבבסיסה עבדות, תוך שליטת הצפון על הדרום. בתקופת השליטה הבריטית המציאות 

 השתנתה מעט, אך השליטה הכלכלית והפוליטית של הצפון נשמרה.

. לפני קבלת העצמאות, שבטי הדרום דרשו לקבל עצמאות 1956-סודאן קיבלה את עצמאותה מבריטניה ב

מהצפון, אך בריטניה סירבה והכריזה על סודאן כמדינה אחת בשליטה פוליטית וכלכלית כמעט  ולהיפרד

ברורה מאליה של הערבים שבצפון. מיד עם קבלת העצמאות פרצה מלחמת אזרחים, בה שבטי הדרום 

הוכרזה סודאן כרפובליקה אסלאמית השואפת להחיל את חוקת  1983-ביקשו להשיג לעצמם עצמאות. ב

 )ההלכה המוסלמית( על כלל המדינה.  השריעה

, בהפיכה צבאית של מפלגת החזית האסלאמית הלאומית, בראשותו של 1989-השלטון הנוכחי עלה ב

 בשיר, הנשיא המכהן עד היום.-עומר אל

הוסכם על הפסקת אש ועל אוטונומיה חלקית בדרום  –נחתמו הסכמי שלום בין הצפון לדרום  2005בשנת 

יתקיים  2011ההסכמה, ישמש מנהיג הדרום כסגן נשיא סודאן, וכן הוסכם שבשנת  למספר שנים. לפי

משאל עם בין אזרחי הדרום, ובו יבחרו אם להתנתק מסודאן ולהכריז על עצמאות או להישאר חלק מסודאן 

להיפרד ולהכריז על  98%, בו בחרו אזרחי הדרום ברוב של 2011הגדולה. משאל העם התקיים בינואר 

 .2011ביולי  9-של מדינת דרום סודאן. הכרזת העצמאות התרחשה ב עצמאותה
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 דרפור:

פור" בערבית -הוא חבל ארץ במערב סודאן. שבט הפור הוא השבט הגדול ביותר באזור זה )"דאר אזור דרפור

משמעו "בית הפור"(, ולצדו חיים שבטים נוספים. הגדולים בהם הם ה"מסליט" וה"זח'אווה". רוב השבטים 

מוסלמים, אך המנהגים שלהם שונים בחלקם מהמנהגים של האסלאם הערבי -באזור הם אפריקאים

 מוטמעת בהם השפעת ההיסטוריה האפריקאית והתרבויות האפריקאיות(.)

כבר משנות השמונים התחילו חיכוכים בין שבטי הנוודים הערבים לשבטים הילידים האפריקאים בדרפור. 

בגלל התפשטות קו המדבר, שבטי הנוודים אולצו לחדור אל שטחי החקלאות בכדי להגיע לאזורי מרעה, 

-קומיים בין השבטים. המאבק המשמעותי ביותר היה "המלחמה בין הפור לערבים" בוהדבר יצר מאבקים מ

1987. 

עם השנים, מחאת תושבי דרפור כלפי הממשלה גברה. זאת לנוכח האפליה בחלוקת המשאבים, חוסר 

המענה לצרכים בסיסיים והפקרת התושבים לכנופיות הפולשים הערביים, שנוכחותם הלכה וגדלה. 

 פגעו קשות בפרנסת החקלאים. התנקלויות אלה

 המרד בדרפור:

בתחילת שנות האלפיים קמו מספר ארגוני מחתרת צבאיים של שבטים אפריקאים בדרפור, אשר החליטו 

לקחת את גורלם בידם ולהתגונן מאלימות המשטר בחרטום והשבטים הערביים. המורדים תקפו מספר 

באפריל  25-תקוף ולהפציץ את מרכזי המורדים. במבני ממשלה, צבא ומשטרה. בתגובה החל צבא סודאן ל

פאשר, -יצאו המורדים למתקפה ששינתה את פני המאבק, המורדים תקפו את בסיס חיל האוויר באל 2003

 32טייסים ולקחו בשבי  75שם השמידו תוך מספר שעות לפחות ארבעה מטוסים מפציצים ומסוקים, הרגו 

 נוספים, בהם מפקד הבסיס.

לאומי -ם הייתה בעיצומם של ההכנות להסכמי השלום עם הדרום והופעל עליה לחץ ביןהממשלה בחרטו

גדול לסיים את הלחימה בדרום. המנהיגים הבינו שאת דרום סודאן הם איבדו. בעקבות החשש ממערכה 

 נוספת, שבסופה יאבד גם חבל דרפור, החלה הממשלה נוקטת בקו נוקשה ביותר לדיכוי המרד בדרפור.

 ההשמדה:

לאומי איבדה את -ממשלת סודאן, שבעקבות החלשות צבאה בקרבות עם המורדים ובעקבות הלחץ הבין

מיליציות מקרב השבטים הערבים  –יכולתה הצבאית, החלה לממן, לצייד בנשק ולאמן את הג'נג'אוויד 

 שרובם שכנו בצפון. הממשלה הכחישה כמובן את מעורבותה וטענה לסכסוך בין שבטים מקומיים, אך

ידי הפצצות מהאוויר -בפועל היא ציידה ומציידת את המיליציות, ותומכת בחלק גדול ממתקפותיהן על

 במטוסי אנטונוב. 
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החלו הג'נג'אוויד המצוידים היטב לנצח את ארגוני המורדים ולבצע מעשי טבח שיטתיים  2003החל מסתיו 

ו ונשרפו כליל. הכפרים שהופצצו והותקפו בכפרים בדרפור. אלפי כפרים רוקנו מאוכלוסייתם, הושחתו, נבזז

 היו כפרי השבטים האפריקאים בלבד, כפרים ערביים סמוכים הושארו ללא פגע.

רצח העם נמשך ביתר שאת. ההתקפות על כפרים ומחנות עקורים התחדשו, ודווחו אלפי  2007בשנת 

טיס של האו"ם או של ארגוני מקרי אונס. מטוסים ומסוקים של צבא סודאן, צבועים בלבן ומוסווים ככלי 

סיוע, המשיכו להפציץ כפרים ומחנות פליטים. במקביל החלו להירשם דיווחים על כפרים נטושים שנתפסים 

 היקף הטבח וההרוגים ירד. 2007ידי אוכלוסייה ערבית. החל מסוף -ומוקמים מחדש על

בהתקפות הג'נג'אוויד, מיליונים אדם נרצחו ונהרגו בהפצצות מהאוויר ו-לאורך שנים אלה מאות אלפי בני

 ברחו מבתיהם ומאות אלפי פליטים חצו את הגבול למדינת צ'אד הסמוכה. 

הקרבות בין ארגוני המורדים ובין הג'נג'אוויד המשיכו גם בתחום צ'אד, מה שיצר מתח ביחסים בין שתי 

ידי -מחנות פליטים עלהמדינות, וקושי רב של ממשלת צ'אד להתמודד עם הפליטים הרבים )בצ'אד הוקמו 

נציבות האו"ם לפליטים וארגוני סיוע(. הג'ינג'אוויד המשיכו לאנוס ולרצוח בהתקפותיהם על הכפרים ועל 

ידי הג'נג'אוויד -מחנות העקורים, ונשים רבות שיצאו ממחנות העקורים לאסוף עצים להסקה נתפסו על

חוזרות ונשנות של הג'ינג'אוויד באזור  ונאנסו. עקורים רבים שברחו מבתיהם המשיכו לברוח מהתקפות

ידי ממשלת סודאן יצרו -על 2009-דרפור. הרחקתם וחסימתם של ארגוני הסיוע בדרפור )מלבד האו"ם( ב

 אסון הומניטארי חמור, שתוצאתו הינה מוות המוני בעקבות רעב, מחלות וזיהומים.

אדם. האו"ם מעריך כי -י מיליון בנילאומיות מעריכות את מספר הנרצחים ברצח העם בחצ-סוכנויות בין

 50,000 -במזרח צ'אד, כ 330,000-ישנם מעל לשלושה מיליון עקורים בתחומי דרפור וחרטום, בערך כ

נוספים במצריים ונוספים במדינות מפותחות שקלטו פליטים  50,000, ברפובליקה המרכז אפריקאית

 )ביניהם גם ישראל(.

 מעורבות האו"ם:

הכוחות המשולבים  – 2006הניסיון הרציני היחיד של האו"ם לשלוח כוחות משקיפים לדרפור היה באוגוסט 

, 2008, וקיבלו אישור פעולה רק בינואר 2007של האו"ם עם האיחוד האפריקאי הפכו לרשמיים רק ביולי 

משקיפים.  26,000ח כלומר שנתיים וחצי של הכנות, בזמן תקופה רצחנית במיוחד. נכון להיום מונה הכו

בנוסף הוכרז אמברגו נשק וסנקציות כלכליות, אך אלה מוגבלות ביותר בגלל המעורבות של סין ורוסיה 

 בסודאן. האו"ם מעולם לא הוביל החלטה על מעורבות צבאית או איום במעורבות צבאית להפסקת הטבח.

 מעורבות סין ורוסיה:

בות. חברות סיניות רבות עובדות בסודאן בתחומים שונים. סין מעורבת ומשקיעה בכלכלה הסודנית שנים ר

 המקור העיקרי לקשר כלכלי זה הוא הנפט הסודני. סין היא המדינה המרכזית שרוכשת נפט מסודאן, והיא 
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 .עושה זאת בהיקפים עצומים, לכן אין זה מרצונה לערער את המשטר הקיים. סין אף מוכרת נשק לסודאן

פי שהאו"ם הכריז אמברגו נשק על דרפור והאיחוד -על-ן באופן עקיף, אףרוסיה מוכרת נשק לסודא

 האפריקאי הכריז אמברגו על סודאן כולה.

חברות קבועות במועצת הביטחון ובעלות זכות וטו להחלטות, יש שהן לשתי המעצמות המרכזיות, 

קואליציה באו"ם אינטרסים ברורים בשמירת השלטון הקיים בסודאן. זו אחת הסיבות לכך שלא נוצרה 

 להתערבות משמעותית יותר בסודאן.

 הברית:-מעורבות ארצות

חברות עסקיות רבות היו מעורבות בעבר בכלכלה הסודנית, אך המודעות למתרחש בדרום סודאן בשנות 

השמונים ושנות התשעים יצרה לחץ שהוביל להחלטה לאסור כל קשר כלכלי עם חברות בסודאן כבר בשנת 

עם, ומאז -הכריז הנשיא האמריקאי ג'ורג' וו בוש על המתרחש בדרפור כרצח 2004מבר בספט 9-. ב1997

הברית, וכך גם במועצת הביטחון של האו"ם, במטרה להפסיק -יצא ממשלו בשורת החלטות וחוקים בארצות

 את השמדת האוכלוסייה האזרחית בדרפור. 

ל סודאן, מועצת הביטחון החליטה על הברית הטילו מדינות המערב חרם כלכלי נוקשה ע-בהובלת ארצות

אמברגו נשק על סודאן, וכוחות משקיפי שלום מטעם האו"ם ומטעם האיחוד האפריקאי הוכנסו לדרפור. 

" ובעקבותיו חל איסור סחר בנפט עם סודאן 2006ממשל בוש העביר את "החוק לשלום ואחריות בדרפור 

הברית -ודעות והלחץ הציבורי הגדול בארצותונכסי המעורבים ברצח העם בדרפור הוקפאו. אך גם המ

 להגברת המעורבות נגד ממשלת סודאן לא קידמו פעולה אגרסיבית להפסקתו המידית של הטבח. 

 לאומי בהאג:-בית הדין הפלילי הבין

לאומי בהאג הואשמו השר הסודני אחמד חרון ומנהיג הג'ינג'אוויד עלי קושייב -בבית המשפט הפלילי הבין

סעיפים של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. הם לא נעצרו ולא נשפטו מעולם. נשיא סודאן,  51-ב

גדו צו מעצר עומד נ 2010עם", והחל משנת -בשיר, הואשם בפשעים נגד האנושות ובפשע "רצח-עומר אל

בשיר והודיעו כי לא -לאומי בהאג. מדינות הליגה הערבית וסין תומכות באל-לחקירה בבית המשפט הבין

לאומי הוציא צו מעצר כנגד שר ההגנה הסודאני, אבדל חוסיין, -בית הדין הבין 2012יסגירו אותו. במרץ 

 בדרפור. סעיפים של פשעים כנגד האנושות ופשעי מלחמה על מעשיו 41-המואשם ב

 *מאמר זה נכתב בעזרתו של החוקר האמריקאי ד"ר אריק ריב
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